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 "המוסמכים: "שיקראו להלן
 
 

 :או המסמכים דלקמן/החוזים ו, הדברים, או לחתום על כל או איזה מן הפעולות/להוציא לפועל ו
 
 

בין , ("בקשת הלוואה" –להלן ) לנהל בשמנו ובמקומנו משא ומתן לצורך קבלת הלוואת משכנתא
 ;קיימת ת משכנתאהלוואה חדשה ובין הלוואה המיועדת לסילוק הלווא

 
בין , לרבות, עימו ולדון בתנאי ההלוואה השונים פגשלהי, להופיע בפניו, לפנות אל נציג הבנק

 .'וכו  תקופתה, הלוואהסוגי ה, גובה הריבית, היתר
 

חברה או , אחר בנקמכל לל כו, כולל מהבנק בו מוגשת בקשת ההלוואה, לקבל מכל מקור שהוא
כל מאגרי המידע של הבנק  ,בין היתר, לרבות, כל מידע שיש בידיהם מכל מקור שהוא, מעביד

, 2002–ב"חות אשראי לפי חוק נתוני אשראי תשס"דוו( כולל מידע לגבי עיקולים שהתקבל בבנק)
ש כדי לאמת את או דרו/ל כדרוש לדיון בבקשת ההלוואה ו"הנ מוסמכים על ידינוואשר ייראה ל

על סודיות , ולוותר לצורך כך, וכן להסמיך את הבנק לקבל מידע זה, הפרטים בבקשת ההלוואה
 .המידע

 לקוחות"ת הצהרותינו בבקשה בנושא מתייחסת גם לבדיק, ההרשאה שלעיל, למען הסר ספק
 .ועיקולים" חשבון מוגבל", "מוגבלים

ש על ידי הבנק צירוף ערבים או שעבוד נכסים במקרה בו הוצע על ידינו או נדר, למען הסר ספק
"( ערבים" –יקראו להלן , ערבים ומשעבדים כאמור)להבטחת ההלוואה על ידי צדדים שלישים 

מכל  התקבללהעביר את המידע ש םהבנק רשאיאו /ל ו"ו המוסמכים על ידינו הניהי, להלוואה
 . ל גם לערבים"המקורות הנ

ואנו מוותרים  ל"ת את הנתונים הנמסרים על ידי המקורות הנשאין ביכולת הבנק לאמ, ידוע לנו
או התוצאות /או העברת המידע ו/או תביעה כנגד הבנק בקשר לאי אימות הנתונים ו/על כל טענה ו

 .הנובעות מהאמור לעיל
הננו מוותרים על זכויותינו לסודיות או לאחריות הבנק ביחס למידע , למען הסר ספקו, כמו כן

, 0890-א"או דין לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ/נוהג בנקאי ו, על פי כל הסכם ,המפורט לעיל
 .או כל חוק אחר/ו
 

, אך לא רק, בין היתר, לרבות, כים הדרושים מגופים שוניםסמלעיין ולצלם את כל המ, לקבל
הלוואה הבקשת  רלשם אישו ,מינהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות, לשכת רישום המקרקעין

 .תשלום/הלרבות מסמכים שקבלתם מחוייבת בעמל, צועהולשם בי
 

סמכים הנדרשים מאת כל הלהגיש בשמי  ,וואהלהה תבקשולחתום במקומי על טופס להגיש בשמי 
 .הלוואהה תלבקשמהבנק  ניאישור עקרו לצורך קבלת

 
המפרט , לחתום בשמי ולקבל במקומי את ההודעה על האישור העקרוני שניתן לבקשת ההלוואה

 .ובין היתר את שיעורי הריבית ומועד שמירתה, כל תנאי ההלוואהאת 
 

כמשמעותם בחוק " חשבון מוגבל"ואין לנו " חות מוגבליםוקל" גדרם כי איננו ביאנו מצהיר
 .להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק, ומסמיכים את מיופה כוחנו 0890-א"ם ללא כיסוי התשמישיק

 



 תת הלוואחלהבט דלים כלשהם על הנכס המוצע כשעבווכי לא הוטלו עיק אנו מצהירים
להצהיר זאת , ומסמיכים את מיופה כוחנו או על נכסים אחרים שלנו/או על כספים ו/המשכנתא ו

 .בשמנו כלפי הבנק
 

 :להצהיר בשמנו כלפי הבנק המוסמכים יהיו רשאים
ו הלוואת משכנתא שיתן לנשכל התקשרות בפועל ביננו לבין הבנק ואנו מסכימים כי ידוע לנו 

 :תהיה כפופה לתנאים הבאים
 .כים לכך בבנקסמי המו"ע הוואלהה תאישור בקש -
הם  ,ל"הנ המוסמכיםצעות באמ וביןעל ידינו בין ישירות , דינועל ילבנק  וכל הפרטים שיימסר -

 .תוקף-שלם ובר ,תייהינו אמכאמור נכונים וכל מסמך שהוגש לבנק 
או /ו נודילי יימסר/שנמסר, לקבלת הלוואה ריךמד"המצויינים ב תושיאים והדרנמילוי כל הת -

, ל"הנ המוסמכים ושנקבל או יקבל ת ההלוואהוכן אלה שיפורטו באישור בקש ,המוסמכיםלידי 
 .שיאשר את בקשת ההלוואה הבנק דבהנחיות פקיכן ו
 .וואהלתשלום כל ההוצאות הנדרשות לשם ביצוע הה -
 

לנו ואנו מסכימים כי אם תאושר  ידועכי ,  ר בשמנו כלפי הבנקלהצהי, המוסמכים יהיו רשאים
 :במלואה או בחלקה, וואהלההבקשת 

שאישר והוא לא יטיל על הבנק , ור לא ישמש אלא הבעת נכונות עקרוניתמכל אישור הלוואה כא -
בהסכם  רורק האמו, למתן ההלוואה כלשהן חריותאו א/התחייבות ואת בקשת ההלוואה כל 

 .תום ביננו לבין הבנק יחייב את הבנקהלוואה ח
ה לבסיס תהפח/פתסאו שיעור התו/נות את שיעור הריבית ושל, בין השאר, הבנק יהיה רשאי -

אישור בקשת  דימים לאחר מוע 02-בכל עת החל מ תוזא, אים אחרים שיאושרונאו כל ת/הריבית ו
 .בפועל האוואה ועד למתן ההלוהלוה
 
 

 ________שנת ________ בחודש _______ ביום ________ __ולראיה באנו על החתום ב
 

______________________    _________________________ 
 

 או נציג החברה/ו אימות עורך דין

 ____________הופיעו בפניי  __________ מאשר בזאת כי ביום _________ד "עו, מ"אני הח

 ' _____________,מס_____________ ז "ת

 ' _____________, מס____________  ז "ת

מו /וחתם, ו בפני/ל שהוצג"ים הנ/כים המזהה/ם פנים אל פנים על פי המסמך/וכי זיהיתי אותו

ם  בחתימת /ולראייה אני מאמת את חתימתו. נו את תוכנו/זה לאחר שהבין כתב הסמכהם על /מרצונו

 .ידי וחותמתי

 :ציג הבנקאימות נ
 

 : ל בפני"הריני מאשר חתימת הלקוח הנ
     

_____________  ______________  _________________ 

 שם  תאריך

 

 

 חתימה וחותמת הבנק 

 

     

 שם  תאריך

 

 

 חתימה וחותמת 


